
Lamphun Municipality  

ยนิดต้ีอนรับ 

เทศบาลเมืองล าพูน 



นวตักรรม ในรอบปีงบประมาณ 
2555- 2556 

ของเทศบาลเมอืงล าพูน 

โครงการ “การอนุรักษ์เรือนพืน้ถ่ินเพือ่พฒันา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน” 



มติคณะรัฐมนตรี 



ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพฒันาบริเวณเมอืงเก่าล าพูน 



กรอบแนวคดิหลกั 

คุณค่าของเมอืง
เก่าล าพูน 

องค์ประกอบของเมืองเก่า 

- คูเมือง 

- ก าแพงเมืองและประตูเมือง 

ศิลปะหริภุญไชยที่ยงั
มีให้เห็น 

อาคารเก่าที่พกัอาศัย
ที่มีความงดงาม 

ต้นไม้ใหญ่ที่ปรากฏให้
เห็นในเขตเมืองเก่า 

คุณค่าความส าคญั
ความเป็นของแท้ 

ดั้งเดมิ 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_031209-0052_Samanea_saman.jpg


โครงการอนุรักษ์เรือนพืน้ถิ่นเพือ่พฒันาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ชุมชน 



การท่องเที่ยว รายได้ การมีงานท า 

„ พพิธิภัณฑ์ชุมชนเมือง 
„ แหล่งเรียนรู้คุ้มเจ้ายอดเรือน 

„ การอนุรักษ์บ้านเก่า 
„ การจัดท าฐานข้อมูลบ้านเก่า 

  

„ โรงเรียนสังกดัเทศบาลฯ 

„ การจัดประชุม 
„ วารสารเมืองเก่าล าพูน 
  

„ เฮือนศิลปิน 

  

„ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มช. 
„ เทคโนโลยรีาชมงคล 
„ เจ้าของบ้านเก่า 
„ การจัดนิทรรศการ 
  

กรอบแนวคดิในการ
ด าเนินโครงการ 





งบประมาณในภาพรวมของเทศบาลเมอืงล าพูน 

 -
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ป ี2555 ป ี2556(รวมเงินอุดหนุน

ทางการศกึษา) 

งบประมาณที่ตั้งไว้ 103,956,700 160,224,570

 103,956,700  

 160,224,570  

บา
ท 

ภาพรวมงบประมาณของเทศบาลเมืองล าพูน ในปี พ.ศ. 2555-2556 



ภาพรวมการใช้งบประมาณในปี 2555-2556  
ในการด าเนินโครงการอนุรักษ์เรือนพืน้ถ่ินเพือ่พฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
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งบประมาณทีใ่ช้ต่อโครงการ 
แหล่งเรียนรู้ชุมชนคุม้เจา้ยอดเรือน (600,000) 

โครงการอนุรักษบ์า้นเก่า (1,500,000) 

โครงการจดัท าฐานขอ้มูลบา้นเก่า (50,000) 

โครงการแหล่งเรียนรู้ “เฮือนภูมิปัญญา ตามวถีิ
พอเพียง” (50,000) 
โครงการเรียนรู้รอบเมือง รู้เร่ืองถ่ินเกิด (50,000) 

โครงการแหล่งเรียนรู้วฒันธรรมพื้นบา้น สืบสานภูมิ
ปัญญาเมืองหริภุญชยั(50,000) 
โครงการรถรางน าเท่ียวล าพนู เมืองบุญหลวงแห่ง
ลา้นนา (580,000) 
โครงการเปิดบา้นศิลปินทศันศิลป์เมืองล าพนู 
(120,000) 



เรือนพืน้ถิน่ 
          เป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงรากเหงา้ของภูมิปัญญา วิถีชีวิตและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ซ่ึงเสมือนสมุดบนัทึกเร่ืองราวจากอดีตถึงปัจจุบนั 
 
เรือนพืน้ถิ่นล าพูน มีจุดเด่นท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะตวั นั่นคือเป็นเรือนไม ้ยกใตถุ้นสูง มี
หลงัคาทรงจัว่มนิลา ส่วนยอดและมุมตกแต่งดว้ยสรไน ซ่ึงเป็นแท่งไมก้ลมกลึง เรียกกนั
วา่ “เรือนสาระไน” ถือเป็นอตัลกัษณ์ของเมืองล าพนู  



ลกัษณะเด่นด้านสถาปัตยกรรมเมอืงล าพูน 

อาคาร ส่ิงก่อสร้างทางศาสนา (สมยัหริภุณไชย) 

รัตนเจดีย์ 

เจดีย์กู่กดุ 

เจดีย์เชียงยนื เจดีย์ปทุมวดี 

กู่ช้าง 



รูปแบบสถาปัตยกรรม บา้นโบราณ 

 เรือนเคร่ืองไม ้แบบใตถุ้นสูง ประดบัประดาหนา้จัว่ สาระไน และฉลุลาย เครือเถา เรขาคณิต  
 เรือนสมยักลาง การเจาะช่องประตหูนา้ต่าง การข้ึนทรงหลงัคาท่ีซบัซอ้น เอกลกัษณ์พ้ืนถ่ิน 
 สถาปัตยกรรมแบบช่างไมร่้วมสมยั ลดความชนัของหลงัคา 



ลกัษณะเด่นด้านสถาปัตยกรรมเมอืงล าพูน 

อาคารทีพ่กัอาศัยของเจ้านาย - เป็นส่ิงก่อสร้างหลงัปี พ.ศ. 2400 
- ได้รับอทิธิพลจากลกัษณะสถาปัตยกรรมตะวนัตก 



ลกัษณะเด่นด้านสถาปัตยกรรมเมอืงล าพูน 

อาคารทีพ่กัอาศัยของราษฎรทัว่ไป 

อาคารพาณชิย์ 





สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  พระราชทานรางวลัอนุรักษ์ศิลปะ
สถาปัตยกรรมดีเด่น 





ด้านหน้าอาคารพพิธิภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน เม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๐ 





หลงัคาเรือนไม้ประดับตกแต่งอาคารด้วย สะระไน ทีส่ง่างามทีสุ่ดในจังหวดัล าพูน 



ผงับริเวณอาคารสถานที่ 



รูปด้านหน้า-ด้านหลงั อาคารคุ้มเจ้าราชสัมพนัธวงศ์ 



ห้องประวตัคุ้ิมเจ้าราชสัมพนัธ์วงษ์ และการจัดตั้งพพิธิภัณฑ์ชุมชนเมอืงล าพูน  



จัดแสดงภาพถ่ายวถิีชีวติของชาวล าพูนเมื่อในอดตี สถานทีส่ าคญัต่างๆ ในจังหวดัล าพูน 



เป็นห้องจัดแสดงภาพถ่ายวฒันธรรม ประเพณ ีและวถีิชีวติของเมืองล าพูนในอดีต 



กล่องไม้ขดีไฟโบราณ 

สลากกนิแบ่งรัฐบาลสมัยก่อนจนถึงในปัจจุบัน 

ของเล่นของสะสมในอดีต 



อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ในอดีต ตุ๊กตายางหลากหลายรูปแบบ 



ภาพนางสาวถ่ินไทยงาม คนแรกของจังหวดัล าพนู 



ภาพบรรดาสาวงามในอดีตของจังหวดัล าพนู 



สถิติจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ข้าชมพพิธิภัณฑ์ชุมชนเมอืง 

 -
 2,000
 4,000
 6,000
 8,000

 10,000
 12,000
 14,000

ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
(สค.) 

จ านวน (คน) 771 1,064 5,155 13,194 11,315 8,219 5,720

จ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ข้าชมพพิธิภัณฑ์ (คน) 



ท าบุญ 100 ปี พพิธิภัณฑ์ชุมชนเมอืง 



โครงการ/กิจกรรมยอ่ย สืบเน่ืองตาม
นวตักรรมท่ีน าเสนอ 

1. โครงการแหล่งเรียนรู้คุ้มเจ้ายอดเรือน 



       คุ้มเจ้ายอดเรือน สร้างเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2470 รูปแบบเป็นเรือนหลวงสรไน  บริเวณคุ้ม
ประกอบดว้ยยุง้ขา้ว และส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้บ่งบอกถึงความเป็นเอกลกัษณ์เรือนหลวงพื้นถ่ินหลายส่ิง  ตวัอาคารเป็น
เรือนไมใ้ตถุ้นสูง ฐานรากและเสาชั้นล่างเป็นคอนกรีตอาบปูนซีเมนตข์ดัมนัไม่เสริมเหล็กรองรับคานคู่ท่ีวางบนเสา
ผนงัไมตี้แนวนอน พื้นปูดว้ยไมส้กัท่ีละเอียดและประณีตจนน ้าไม่สามารถไหลผา่นได ้สัดส่วนเรือนจากพื้นถึงเพดาน
ค่อนขา้งสูงแบบบา้นตะวนัตก  มีช่องระบายอากาศใตเ้พดาน หลงัคาทรงจัว่และองคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีคงความประณีต
สวยงาม ควรค่าอนุรักษไ์วใ้หอ้นุชนรุ่นหลงัไดรั้บทราบและเรียนรู้  



แหล่งเรียนรู้ชุมชนคุ้มเจ้ายอดเรือน 



บรรยากาศภายในแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุ้มเจ้ายอดเรือน 



การจัดเตรียมพืน้ทีภ่ายในแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุ้มเจ้ายอดเรือน 



งานเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุม้เจา้ยอดเรือน 



บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ชุมชนคุ้มเจ้ายอดเรือน 



ภาพนกัท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวชม 





เรือนสรไนของ เจ้ายอดเรือน  ได้รับรางวลัเรือนอนุรักษ์ดเีด่น ดงันี ้

คร้ังแรกเม่ือเจา้ยอดเรือนยงัมีชีวติอยู ่ไดรั้บรางวลั “บา้นสะอาด เป็นระเบียบ” จาก
เทศบาลเมืองล าพนู   

 

คร้ังท่ีสอง   เดือนเมษายน  2546    คุม้เจา้ยอดเรือน ไดรั้บรางวลัท่ี 1  ประเภท “ บา้น
โบราณอนุรักษพ์ิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม ส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดัล าพนู” จากเทศบาล
เมืองล าพนู 



เรือนสรไนของ เจ้ายอดเรือน  ได้รับรางวลัเรือนอนุรักษ์ดเีด่น ดงันี ้

คร้ังท่ีสาม เดือนพฤศจิกายน 2546 คุม้เจา้ยอดเรือนไดรั้บรางวลั “ล าพนูงาม ประเภท
อาคารอนุรักษดี์เด่น”  หวัขอ้เมืองล าพนูงาม โดยกรรมาธิการสถาปนิกลา้นนา สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์  

 

 

 

 



เรือนสรไนของ เจ้ายอดเรือน  ได้รับรางวลัเรือนอนุรักษ์ดเีด่น ดงันี ้

คร้ังท่ีส่ี  คุม้เจา้ยอดเรือนไดรั้บพระราชทานรางวลัจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารี รางวลัอนุรักษศิ์ลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจ าปี 2554 ประเภท 
เคหสถานและบา้นเรือนเอกชน จงัหวดัล าพนู เมือ่วนัที่ 11 มถุินายน 2556 
 

 



สถิติจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ข้าชมคุ้มเจ้ายอดเรือน 

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 
จ านวน (คน) 3,385 2,662 7,616

จ านวน (คน) 



โครงการ/กิจกรรมยอ่ย สืบเน่ืองตาม
นวตักรรมท่ีน าเสนอ 

2. โครงการอนุรักษ์บ้านเก่า  



โครงการอนุรักษ์บ้านเก่าล าพูน 
 เม่ือปี พ.ศ. 2555 เทศบาลไดเ้ร่ิมด าเนินการข้ึนทะเบียน บา้นโบราณ/บา้นเก่าท่ียงัคง

ความเป็นเอกลกัษณ์ของชาวล าพนูเพื่อน ามาบูรณะใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
สถาปัตยกรรมทอ้งถ่ิน ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัประชาชนในเขตเทศบาล 

บ้านเลขที ่115 บ้านเลขที ่ 117 บ้านเลขที ่119 



ผู้มส่ีวนร่วมในการด าเนินโครงการ 

การเคหะแห่งชาติ 
 เทศบาลเมืองล าพนู 
ประชาชน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมฯ เทคโนโลยรีาชมงคลฯ 

 



แบบแปลนการด าเนินงานในปี 2557-2558 



โครงการ/กิจกรรมยอ่ย สืบเน่ืองตาม
นวตักรรมท่ีน าเสนอ 

3. โครงการจัดท าฐานข้อมูลบ้านเก่า 



           น าโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์( GIS ) มาจดัท าฐานขอ้มูลบา้นเก่า ใน
เขตชุมชนเมืองเพื่อเป็นการกระตุน้ใหป้ระชาชนหนัมาสนใจ และสนบัสนุนการอนุรักษ์
เรือนพ้ืนถ่ิน ล าพนู ใหม้ากข้ึน 

 
 



ปัจจุบันเทศบาลได้มีการส ารวจบ้านโบราณในเบือ้งต้น 
ทั้งหมด 62 หลงั  อาทิเช่น 

บ้านเลขที่  304  ถ.เจริญราษฏร์  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ล าพนู 

  เจ้าของบ้าน  นายวิจติร  ภู่เจริญ 

 



การส ารวจบา้นโบราณในเบือ้งต้น 

ฯลฯ 



โครงการ/กิจกรรมยอ่ย สืบเน่ืองตาม
นวตักรรมท่ีน าเสนอ 

4.โครงการแหล่งเรียนรู้  

“เฮือนภูมปัิญญา ตามวถิีพอเพยีง”  

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 



แหล่งเรียนรู้ “เฮือนภูมปัิญญา ตามวถิีพอเพยีง”  

เป็นการประยุกต์ใช้เฮือนพืน้ถิ่นมาเป็นแหล่งเรียนรู้  

- เพื่อมุ่งเนน้ใหน้กัเรียนและประชาชนในพ้ืนท่ีไดท้ราบถึง รูปแบบของสถาปัตยกรรม
เรือนพ้ืนถ่ินล าพนูผา่นทางสถานท่ีของแหล่งเรียนรู้  

- น าปราชญภ์มิูปัญญาทอ้งถ่ินในชุมชนทั้ง 17 ชุมชน ร่วมเป็นวทิยากรในการใหค้วามรู้
ในกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมการท าควกัหมากพลู, กิจกรรมการตดัตุง เป็นตน้ 

- สามารถน าความรู้ทางภมิูปัญญาท่ีไดป้ราชญท์อ้งถ่ินไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั
อยา่งต่อเน่ือง  



แหล่งเรียนรู้ “เฮือนภูมิปัญญา ตามวถิพีอเพยีง”  



จัดท าเอกสารอธิบายองค์ประกอบเฮือนพืน้ถ่ินเพือ่จัดแสดงในเฮือนภูมิปัญญาฯ 



กจิกรรมอุ้ยสอนหลาน สานสองวยั 

จัดให้มกีจิกรรมสืบสานภูมปัิญญาทั้งหมด 10 กจิกรรม ดงันี ้
กจิกรรมที ่1 การประดษิฐ์ตุง 
 
 
 
กจิกรรมที ่2 การประดษิฐ์กรวยดอกไม้ 
 
 
 
กจิกรรมที ่3 การประดษิฐ์กระทงใบตอง 
 



กจิกรรมอุ้ยสอนหลาน สานสองวยั 

จัดให้มกีจิกรรมสืบสานภูมปัิญญาทั้งหมด 10กจิกรรม อาท ิ
กจิกรรมที ่4 การประดษิฐ์โคม 
 
 
 
กจิกรรมที ่5 การประดษิฐ์ควักหมากพล ู
 
 
 
กจิกรรมที ่6 การประดษิฐ์การสานสัตว์ 
 



กจิกรรมอุ้ยสอนหลาน สานสองวยั 

จัดให้มกีจิกรรมสืบสานภูมปัิญญาทั้งหมด 10กจิกรรม อาท ิ
กจิกรรมที ่7 การประดษิฐ์การดอกไม้ใส่ครัวทาน 
 
 
กจิกรรมที ่8 การประดษิฐ์หมากเบ็ง 
 
 
กจิกรรมที ่9 การประดษิฐ์การพบักลีบดอกบัว 
 
 
กจิกรรมที ่10  การประดษิฐ์ต้นสลากภัตร 
 



โครงการ/กิจกรรมยอ่ย สืบเน่ืองตาม
นวตักรรมท่ีน าเสนอ 

5. โครงการเรียนรู้รอบเมือง  รู้เร่ืองถิน่เกดิ 

โรงเรียนเทศบาลประตูลี ้ 



ด าเนินการตาม จุดแข็งของเมืองล าพนู ในด้านของการเป็นเมืองเก่า 
และมีอารยธรรมทีสื่บทอดกนัมานานมากกว่า 1,400 ปี  

             การสร้างโอกาสและฝึกฝนมคัคุเทศกน์อ้ย เนน้การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ินศิลปวฒันธรรม ประเพณีและ ภมิูปัญญา
ทอ้งถ่ินของเมืองล าพนู  ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้กิดความภาคภมิูใจในถ่ินเกิดของตน โดยก าหนด
แหล่งเรียนรู้รอบเมืองไว ้14 จุดดว้ยกนั อาทิ 

วดัพระธาตุหริภุญชัยฯ วดัจามเทว ี อาคารมรดกแผ่นดิน 



จดัท าแผ่นพบัแนะน าโครงการเรียนรู้รอบเมอืงฯ 



สร้างโอกาสและฝึกฝนมคัคุเทศก์น้อย 



ตัวอย่าง กจิกรรมตามโครงการฯ 



โครงการ/กิจกรรมยอ่ย สืบเน่ืองตาม
นวตักรรมท่ีน าเสนอ 

6. โครงการแหล่งเรียนรู้วฒันธรรมพืน้บ้าน  

สืบสานภูมปัิญญาเมอืงหริภุญชัย  

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 



ด าเนินการภายใต้แนวคดิ 
             การอนุรักษป์ระเพณี  และวฒันธรรมลา้นนา  เพื่อใหโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลางการศึกษา  และเผยแพร่  
รูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ประเพณี  วฒันธรรมพื้นบา้นต่างๆ  พร้อมทั้งจดัแหล่งเรียนรู้ จ  านวน  4  แหล่ง
เรียนรู้   
 



จดัแหล่งเรียนรู้ จ านวน  4  แหล่งเรียนรู้  ดงันี ้

แหล่งเรียนรู้ที ่1  ศูนย์ศึกษาศิลปวฒันธรรมพืน้บ้านหริภุญชัย 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที ่2  หอจดหมายเหตุเทศบาลเมอืงล าพูน 

 



จดัแหล่งเรียนรู้ จ านวน  4  แหล่งเรียนรู้  ดงันี ้

แหล่งเรียนรู้ที ่3  หอสมุดแห่งชาตหิริภุญชัย 

 

 

 

 

แหล่งเรียนรู้ที ่4  ห้องเรียน  School Online  

 



การเผยแพร่ภูมปัิญญาจากโรงเรียนสู่ชุมชน 



รางวลัทีไ่ด้รับ 

ระดับจังหวัด 
      รางวลั ผลงานนวตักรรมระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา หน่วยงาน  ส านกัเลขา
คุรุสภา พ.ศ.2555 
 

 ระดับประเทศ 
       รางวลั  เหรียญทอง หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวตักรรมหน่วยงาน  ส านกัเลขา
คุรุสภาพ.ศ.2555 

 



โครงการ/กิจกรรมยอ่ย สืบเน่ืองตาม
นวตักรรมท่ีน าเสนอ 

7. โครงการรถรางน าเทีย่วล าพูน เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา 



    โครงการของเทศบาลเมืองล าพูน 
  โครงการรถรางน าเทีย่วล าพูน 
      



๑. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร 

๒. พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองล าพูน 

๓. คุ้มเจ้ายอดเรือน 

๔. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี 

๕. วัดจามเทวี 

๖. วัดมหาวัน(วัดมหาวนาราม) 

๗. วัดพระคงฤาษ ี

๘. วัดสันป่ายางหลวง 

๙. กู่ช้าง-กู่ม้า 

๑๐. วัดพระยืน 

๑๑. วัดต้นแก้ว 

๑๒. บ้านเก่าล าพูน 

ราคาตั๋วรถน าเที่ยวในเขตเมืองล าพูน 
Tram  Ticket  office 

เด็ก / Child  Fee          20      Baht. 
ผู้ใหญ่ / Adult  Fee                       50      Baht. 
ชาวต่างชาติ / Foreigner  Fee         100     Baht.    

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ....                                               
งานพัฒนาและส่งเสริมการทอ่งเที่ยว  เทศบาลเมืองล าพูน  โทร.053 – 511013 ต่อ 110 
บูธจ าหน่ายตั๋วรถน าเที่ยวฯ (หน้าวัดพระธาตุหรภิุญชัย) โทร.053-530757  



สถติผู้ิใช้บริการรถรางน าเทีย่วล าพูนประจ าปี พ.ศ. 2554-2557 

8,032 
9,262 

11,213 

12,517 
ปี 2557 จ านวน 8,032 ราย(สค.) 

ปี 2556 จ านวน9,262 ราย 

ปี 2555 จ านวน 11,213 ราย 

ปี 2554 จ านวน12,517 ราย 



โครงการ/กิจกรรมยอ่ย สืบเน่ืองตาม
นวตักรรมท่ีน าเสนอ 

8. โครงการเปิดบ้านศิลปิน ทศันศิลป์เมืองล าพูน 



    โครงการของเทศบาลเมืองล าพูน 

 โครงการเปิดบ้านศิลปิน ทศันศิลป์เมืองล าพูน 
             เป็นโครงการท่ีสืบเน่ืองมาจาก การประชุมกิจกรรมส่งเสริมศิลปินล าพนู ตามโครงการ
พิพิธภณัฑชุ์มชนเมือง เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 ท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจะสร้างความร่วมมือใน
การผลกัดนั คน้หาเอกลกัษณ์ความเป็นเมืองเก่าล าพนูไว ้
 

 
 
 

      



    โครงการของเทศบาลเมืองล าพูน 

 โครงการเปิดบ้านศิลปิน ทศันศิลป์เมืองล าพูน 
              

 
 
 

      



คร้ังที่ 1 เป็นผลงานภาพวาดท่ีมีความสดช่ืนสดใส ดว้ยสีสันของดอกไมข้องอาจารยจ์รูญ       
บุญสวน จดัแสดงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 ‟ มกราคม 2556 



ตัวอย่างข้อคดิเห็นของผู้มาเยี่ยมชมผลงานภาพวาดของ อาจารย์จรูญ  บุญสวน 



คร้ังที ่2 เป็นผลงานภาพวาด ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน่ ของ 
อาจารยจ์ารุพงษ ์ณ ล าพนู จดัแสดงตั้งแต่ เดือนกมุภาพนัธ์ ‟ พฤษภาคม 2556  



ตัวอย่างข้อคดิเห็นของผู้มาเยีย่มชมผลงานภาพวาด ใน
รูปแบบการ์ตูนแอนิเมช่ัน  



คร้ังที่ 3 ผลงานแกะสลกัไมรู้ปเหมือนพระเถระชั้นผูใ้หญ่ ครูบาช่ือดงัของเมืองล าพนู 
ของอาจารยส์มพล หลา้สกลุ จดัแสดงตั้งแต่ เดือนมิถุนายน ‟ สิงหาคม 2556  



ตัวอย่างข้อคดิเห็นของผู้มาเยีย่มชมผลงานแกะสลกัไม้รูปเหมือน 
พระเถระช้ันผู้ใหญ่ ของอาจารย์สมพล หล้าสกลุ  



คร้ังที่ 4 เป็นการจดัแสดงภาพจ าลองจิตรกรรมฝาผนงัวดัสะปุ๋งนอ้ย ภายใตช่ื้องาน เส้นสี 
วถีิยอง ของอาจารยป์ระสิทธ์ิ ศิลปะเดชากลุ  
จดัแสดงตั้งแต่ เดือนกนัยายน 2556 ‟ มกราคม 2557  



ตวัอย่างข้อคดิเห็นของผู้มาเยีย่มชมผลงาน เส้นสี  วถิียอง 
ของอาจารย์ประสิทธ์ิ ศิลปะเดชากลุ   



คร้ังที ่5 จดัแสดงภาพวาดจิตรกรรมสีน ้า รูปดอกไมท่ี้อ่อนชอ้ยงดงามเตม็ไปดว้ย
ความทรงจ า ของอาจารยช์าติชาย  ปันมงคล  
จดัแสดงตั้งแต่ เดือนกมุภาพนัธ์ ‟ มิถุนายน 2557 



ตวัอย่างข้อคดิเห็นของผู้มาเยีย่มชมผลงาน ภาพวาดจติรกรรมสีน า้  
ของของอาจารย์ชาติชาย  ปันมงคล  



คร้ังที ่6 จดัแสดง “มหศัจรรยปู์นป้ัน” ของอาจารยว์ฒันา  บุญยนื จดัแสดง
ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2557 มาจนถึงปัจจุบนั 



ผลทีไ่ด้รับจากการอนุรักษ์เรือนพืน้ถิน่ 

 พฒันาฐานขอ้มูลการจดัการความรู้เรือนพ้ืนถ่ิน จงัหวดัล าพนู 
 ไดข้อ้มูลเรือนพ้ืนถ่ินจงัหวดัล าพนู ส าหรับการสร้างเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ ์ 
 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษเ์มืองเก่าล าพนู 
 ไดฟ้ื้นฟชู่างฝีมือหริภุญไชย และช่างฝีมือทอ้งถ่ินเพ่ือการอนุรักษภ์มิูปัญญาทอ้งถ่ิน

อยา่งย ัง่ยนื  
 เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์สร้างรายได ้และการมีงานท า 

 



LAMPHUN  MUNICIPALITY 


